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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Вакцинe за 
обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/20-24, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 29.06.2020. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/20-24. 

Питање: 

Конкурсном документацијом у делу VI Упутство понуђачима, тачка 5. Рок испоруке наручилац 
захтева следеће: 

„5.1. Добављач је дужан да, на захтев Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“, испоручи количине уговорене уговором. 

5.2. Испорука се врши квартално, према количинама и расподели по здравственим установама 
које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града коју утврди 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 

5.3. Рок испоруке је 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, а најкасније 5 (пет) радних дана пре почетка квартала за које су 
вакцине уговорене.“ 

У делу VIII Модел уговора тачка 4. Испорука наводи се: 

„4.1. Добављач је дужан да, на захтев Института испоручи уговорене количине.  
4.2. Испорука се врши квартално, према количинама и расподели по здравственим установама 

које обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града коју утврди 
Институт. 

4.3. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара  из члана 2. овог уговора 
испоручивати здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више 
општина, односно града у складу са расподелом која се налази у Прилогу 2 овог уговора.“ 

С тим у вези, XXX Вас моли да извршите измену и допуну конкурсне документације јавне набавке 
добара – Вакцина за обавезну имунизацију, те да искажете захтеване количине и динамику испоруке 
предметних вакцина по кварталима. 

Наиме, с обзиром да се у конкретном случају ради о биолошкој производњи, коју је тешко 
планирати, као и да је стране произвођаче предметних вакцина потребно унапред обавестити о 
захтеваној динамици производње одређених количина вакцине и року испоруке тих количина по 
кварталима, да би XXX био у могућности да изврши благовремну и уредну испоруку предметних 
вакцина до здравствених установа које обављају послове јавног здравља за територију више 
општина, односно града, потребно је изменити и допунити конкурсну документацију како смо 
захтевали. 

Сходно напред наведеном, молимо Вас да прихватите наш захтев за измену и допуну конкурсне 
документације и дефинишете количине и динамику испоруке вакцина по кварталима, односно да већ 
у конкурсној документацији искажете расподелу предметних вакцина по кварталима. 

 
Одговор: 

Прихвата се захтев заинтересованог лица, схoдно чему ће бити извршена измена 
конкурсне документације, односно, Прилога А – Списак здравствених установа са расподелом. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
 
_____________________ 

Ана Миленковић 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

______________________ 

Марија Атанасијевић 
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